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Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Máma mezi Marťany 17.30
Czech-Made Man 17.45, 20.00
Mama Gogo 19.45

Budišov nad Budišovkou
KINO
Halaškovo náměstí, tel. 556 305 334
Máma mezi Marťany 16.30

Český Těšín
KINO CENTRAL
Štefánikova 27, tel. 558 711 106
Jsem číslo čtyři 17.00

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 16.30
Království zvěrstev – filmový klub 19.00

Fulnek

KINOKAVÁRNA
Palackého 305, tel. 556 720 594
Světová invaze 18.00

Havířov
KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE
Hlavní třída 31a, tel. 596 808 014
Zvítězit 17.45

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002
Fighter 19.30

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Čertova nevěsta 17.45
Rychle a zběsile 5 20.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 821 415
Krásná Junie – filmový klub 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 17.00
Vše, co miluji – filmový klub 20.00

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28. října 124, tel. 597 489 111
Biutiful 17.00, 19.30
KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Autopohádky 16.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 18.00
MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851
Hlavně nezávazně 17.00, 19.30
AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR
Zahradní 17, tel. 595 995 733
Opravdová kuráž 19.30
MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Rychle a zběsile 5 15.15, 18.00, 20.45
Czech-Made Man 15.20, 21.50

Kazatel 17.00, 21.30
Voda pro slony 19.00
Thor 17.30, 19.20
Kazatel 15.30, 20.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

14.00, 15.30, 16.30, 17.00, 18.30, 19.30
20.00, 21.30

Rio 14.15
Čertova nevěsta 14.45
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

16.00, 19.00, 22.00
Westernstory 17.20
KINO POLANKA NAD ODROU
Janovská 333, tel. 596 931 190
Králova řeč 16.30, 19.00

Paskov
KINO PANORAMA
Nádražní 573, tel. 558 672 508
Rango 2 13.30, 17.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

17.30, 20.00

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Re-
staurátorka Gabriela Obroučková
čistí malovanou truhlu z první po-
loviny 19. století. Sedí v jednom
z ateliérů restaurátorsko-konzervá-
torského pracoviště ve Frenštátě.

Kdysi byl na tom místě operační
sál připravený k okamžitému využi-
tí. V budově byly vyšetřovny, sklady,
lůžková oddělení a údajně i pitevny.

Teď je z bývalé záložní vojenské
nemocnice, kterou naštěstí nebylo
nutné nikdy využít, kompletní mo-
derní pracoviště Valašského mu-
zea v přírodě. Na jeho přestavbě se
pracovalo několik let. Skončila
před pár měsíci.

O podobném zázemí si prý větši-
na muzeí může nechat jen zdát. Je
totiž jedinečné nejen díky rozleh-
lým prostorám, modernímu vyba-
vení a kvalitnímu personálnímu za-
jištění, ale také v tom, že se v jedné
budově nachází depozitář i prosto-
ry pro restaurování a konzervová-
ní. Což rozhodně samozřejmostí
nebývá. Proto taky letos kandido-
valo na muzejní počin roku.

Unikátní boxy, které jinde nemají
První dvě podlaží budovy slouží
konzervátorům-restaurátorům,
v dalších třech je depozitář. Pro
nás ale zůstává zahalen tajem-

stvím, protože, jak hned z úvodu
naší prohlídky zmiňuje vedoucí
pracoviště Markéta Šimčíková,
můžou do něj jen vyvolení. „De-
pozitář má zvláštní režim, pomo-
cí elektronického klíče do něj
může vstoupit jen ten, kdo má po-
volený přístup,“ říká.

Historické předměty je třeba
před okolním vlivem chránit.
I z toho důvodu v kdysi lůžkové
části zmizela téměř všechna okna.

„Namísto toho máme možnost
vidět unikátní aparatury, pomocí
kterých se likviduje dřevokazný
hmyz. Unikátní v tom, že nikde jin-
de je nemají, jsou to prototypy, kte-
ré muzeum společně s Národní
knihovnou v Praze a Slezskou uni-
verzitou v Opavě samo vyvinulo.
Bezkyslíkový box je nejen velmi
účinný, ale také vzhledem k dusí-
ku, který vyplní atmosféru uvnitř
boxu, není nijak nebezpečný pro
obsluhu boxu či okolí a nevyžadu-
je žádné zvláštní bezpečnostní
opatření,“ vysvětluje Markéta Šim-
číková.

A v přízemí budovy mají ještě je-
den prototyp. Tentokrát jde o pod-
statně větší termobox, který vyvinu-
li rovněž sami. „Hmyz se v něm li-
kviduje teplem při 52 stupních Cel-
sia. Je to rychlá a účinná metoda
především pro dřevěné sbírkové
předměty bez povrchové úpravy,
stačí zahřátí na pár hodin a všech-
no živé, co je uvnitř, nepřežije. Ně-
kdo by mohl říct, že tak vysoká tep-
lota bude pro dřevěné předměty
problém. Pokud dodržíme relativ-

ní vlhkost vzduchu podle přesně
stanoveného diagramu, tak by se
dřevo vysušovat nemělo,“ říká.

Záložní vojenská nemocnice
byla až do převzetí objektu Valaš-
ským muzeem v přírodě v roce
2002 připravena k okamžitému vy-
užití.

Restaurátoři se do ní nastěhova-
li na začátku roku 2009 a v tentýž
rok se začalo i s rekonstrukcí depo-
zitárních pater. Ty byly zprovozně-
ny loni. Iva Jalůvková

OSTRAVA Skladby romantiků i sou-
časníků, italské nebo francouzské
baroko, jazz, ale také operu nebo
světovou premiéru nové skladby
Milana Báchorka zažije letošní roč-
ník vyhlášeného festivalu Janáč-
kův máj v Ostravě.

„Festivalovou premiéru bude
mít klavírista Fazil Say, představí
skladby od Janáčka, Prokofjeva
a slavné Obrázky z výstavy Modes-
ta Petroviče Musorgského. Festival
zažije slavné návraty. Po deseti le-
tech se vrací do Ostravy Lisztův ko-
morní orchestr z Budapešti, chy-
bět nebude ani houslista Gidon

Kremer, Ivan Ženatý či Guarneri
trio Praha,“ líčí pestrou nabídku
festivalu jeho ředitel Jaromír Javů-
rek. Ke specifickým festivalovým
projektům bude patřit koncert Fes-
tivalové dechové harmonie a kon-
cert věnovaný dvěma generacím
ostravských hudebních skladate-
lů.

Divácký ohlas je natolik velký,
že už dopředu má festival třetinu
koncertů ze dvou desítek vyprodá-
nu. Publikum se těší na osobnosti
i nápaditou dramaturgii.

Letošní ročník je kromě pestré
koncertní nabídky zajímavý také

obnovením spolupráce s Národ-
ním divadlem moravskoslezským.
Diváci tak mohou v rámci festivalu
zavítat na skvělou operní lahůdku
Fedora, Verdiho Nabucco nebo do-
konce baletní kus Zázrak v tichu
s hudbou slavných romantických
skladatelů.

Najdou se i programové změny:
místo pompézně avizované Jany
z Arku na hranici se nakonec ná-
vštěvníci musejí spokojit pouze
s Mozartovým Requiem, které
bude uvedeno pod taktovkou diri-
genta Petra Altrichtera.

Martin Jiroušek

Historické truhly z první poloviny 19. století teď mimo jiné připravují k výstavě
v restaurátorsko-konzervátorském pracovišti ve Frenštátu pod Radhoštěm. Přitom
ještě nedávno tam bývala záložní vojenská nemocnice.

FAKTA

Hudební festival
už po šestatřicáté

Poprvé se konal v roce 1976.
Když začal psát svou historii,
nebyli někteří z jeho současných
účinkujících na světě. Dnes se mladí
interpreti řadí ke světové špičce.

Krátce
NOVÝ JIČÍN

Přípravy na městskou
slavnost vrcholí
Novojičínskému rodákovi Eduar-
du Orlovi, členovi rakousko-uher-
ské vědecké expedice, která na pa-
roplachetnici v roce 1873 objevila
v Severním ledovém oceánu Zemi
Františka Josefa, bude věnována le-
tošní městská slavnost. Tato nej-
prestižnější akce tradičně uzavírá
Novojičínské kulturní léto a tento-
krát se uskuteční 10. září. (jal)

TROJANOVICE

Lidé slavili další rok
bez těžby
Další rok bez těžby uhlí v Besky-
dech slavili v sobotu lidé na Horeč-
kách v Trojanovicích. Starostky
Frenštátu a Rožnova při této příle-
žitosti jako symbol zasadily pár pa-
mátných lip do stoleté aleje na
Markově kopci ve Frenštátu. (jal)

KOPŘIVNICE

Obyvatele nejvíc trápí
stav sportovišť
Nejpalčivější problém Kopřivnice
je podle výsledků veřejného diskus-
ního fóra stav městských sporto-
višť. Obyvatele rovněž trápí nedo-
stavěný domov pro seniory či chy-
bějící vícestupňové bydlení. Měs-
to teď chystá anketu, pomocí níž si
chce ověřit, na kterých deseti in-
vestičních příležitostech by se
mělo začít pracovat. (jal)

Ostravská muzejní noc
Proběhla v sobotu 21. května
a zájemci mohli navštívit Důl
Hlubina, ostravskou radnici
včetně věže nebo depo
Dopravního podniku Ostrava.

3x foto: baobaab.rajce.net

Kina Piráty z Karibiku: Na vlnách podivna hraje CineStar

FAKTA

Čím je pracoviště
zajímavé
■ Vzniklo přestavbou z bývalé

záložní vojenské nemocnice,
dodnes tam zůstaly například
původní podlahy.

■ Rozlehlé prostory, moderní
vybavení a odborný personál
a také spojení depozitáře
s prostory pro restaurování
a konzervování dělají z budovy
komplexní pracoviště.

■ Pracovníkům slouží dvě unikátní
aparatury, které Valašské
muzeum v přírodě ve spolupráci
s Národní knihovnou v Praze
a Slezskou univerzitou v Opavě
samo vyvinulo. Slouží k likvidaci
dřevokazného hmyzu.

Pondělí: Opava, Hradec n. M.,
Hlučín, Kravaře, Vítkov

Úterý: Nový Jičín, Příbor,
Fulnek, Kopřivnice, Odry

Středa: Frýdek-Místek,
Třinec, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov, Vrbno p. Pradědem

Unikátní přístroj Vedoucí pracoviště Markéta Šimčíková představuje
takzvaný bezkyslíkový box, ve kterém zbavují historický nábytek škůdců.
2x foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Při práci Gabriela Obroučková čistí malovanou truhlu pocházející z první poloviny 19. století.

Zprávy z měst

Festivalová romantika, jazz, opera a osobnosti

V operačním sále teď
restaurátoři zachraňují nábytek

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net


